
#15007 ทัวรรัสเซีย มอสโคว ซารกอรส 6 วัน 4 คืน พระรา
ชวังเครมลิน จัตุรัสแดง ลองเรือแมนํ้ามอสคาวา บิน TG
ทัวรรัสเซีย มอสโคว ซารกอรส โบสถโฮลีทรินิตี้ โบสถอัสสัมชัญ ตลาดอิสไมโล
โว พิพิธภัณฑอารเมอรี่ วิหารเซนตบาซิล หางสรรพสินคากุม พิพิธภัณฑอวกาศ
มอสโคว สวนสาธารณะ VDNKH สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว ถนนอารบัต
สวนซายารดเย เนินเขาสแปรโรว



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว - มอสโคว   

Delta
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

2 ซากอรส - โบสถโฮลีทรินิตี - โบสถอัสสัมชัญซารกอส - ตลาดอิสไมโลโว   

Delta
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

3 มอสโคว - พระราชวังเครมลิน - โบสถอันนันซิเอช่ัน - โบสถอารคแอนเจลไมเคิล - หอระฆังอีวาน -
โบสถอัสสัมชัญมอสโคว - ระฆังพระเจาซาร - ปืนใหญพระเจาซาร - พิพิธภัณฑอารเมอร่ี - จัตุรัส
แดง - วิหารเซนตบาซิล - หางกุม - ลองเรือแมน้ํามอสคาวา

  

Delta
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

4 พิพิธภัณฑอวกาศมอสโคว - สวน VDNKH - สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - ถนนอารบัต - การ
แสดงละครสัตวเซอรคัส   

Delta
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

5 สวนซายารดเย - หมูบานโคโลเมนสโคว - สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส) - บาลายา ดารชา เอาทเลท -
ทาอากาศยานโดโมเดโดโว    -

6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

7 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 ฿41,999 ฿41,999 ฿40,999 ฿8,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว - มอสโคว

กําหนดการทั้งหมด

่ ่ ่

 กิจกรรม เชา

11.00 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร D สายการบิน THAI AIRWAYS เพ่ือ
เตรียมตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกเรื่องกระเปาสัมภาระ
และเอกสารการเดินทาง

บาย

14.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเวย เท่ียวบินท่ี TG 974 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง
ใชเวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชั่วโมง)

ค่ํา

20.20 น. ถึงสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง) นําทานผานพิธี
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

นําทานเดินทางเขาสู กรุงมอสโคว เมืองหลวงของรัสเซีย และยังครองอันดับเมืองท่ีใหญท่ีสุดของยุโรปมีประวัติศาสตร
ยาวนานถึง 850 ปี

พักท่ี Delta Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานโดโมเดโดโว

มอสโคว

 คํ่า

 Delta Hotel หรือเทียบเทา

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินท้ังภายในและระหวางประเทศ อยูทางตอนใตของ
กรุงมอสโก

เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ
การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมน้ํามัสกวา ซ่ึงในตัวเมืองมีประชากรอยูอาศัย
กวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแนนท่ีสุดในยุโรป[ตองการ
อางอิง] และเมื่อสมัยครั้งท่ีสหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย กรุงมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวง
ของสหภาพโซเวียตอีกดวย



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ซากอรส - โบสถโฮลีทรินิตี - โบสถอัสสัมชัญซารกอส - ตลาด
อิสไมโลโว

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

เวลาทองถิ่นประเทศรัสเซีย ชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองซากอรส

นําทานชม โบสถโฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถแรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแตง
ดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอรเจียสท่ีภายในบรรจุกระดูกของทาน ประชาชนท่ีศรัทธาจะ
เดินทางมาสักการะดวยการจูบฝาโลงศพ

จากนั้นชม โบสถอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถท่ีมีความสวยงามมากของเมือง มีการสรางในสมัยพระเจาอี
วานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญท่ีจตุรัสวิหารแหงเคลมลิน ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพ
ไอคอน 5 ชั้น โบสถเกาแก สรางในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและท่ีสําหรับนักรอง
นําสวด

อิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกราคาถูก บริเวณตลาดนัดหนาโบสถ โดยเฉพาะตุกตาแมลูกดก ซ่ึงมีใหเลือก
มากมายหลายแบบ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานสู IZMAILOVO MARKET ตลาดท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ อิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองนานาชนิด ใน
ราคาท่ีถูกท่ีสุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตาแมลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผาคลุมไหล, อําพัน, ของท่ีระลึกตางๆ
และอ่ืนๆอีกมากมาย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Delta Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

ซากอรส
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองซากอรส ชื่อน้ีเป็นชื่อตั้งแตสมัยโซเวียต เป็นเมืองท่ีดังทางเรื่องอุตสาหกรรม และ มี
1 ใน 4 อาคารทางดานศาสนาท่ีสําคัญท่ีสุดในรัสเซีย



วันท่ี 3 มอสโคว - พระราชวังเครมลิน - โบสถอันนันซิเอชั่น - โบสถ
อารคแอนเจลไมเคิล - หอระฆังอีวาน - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว
- ระฆังพระเจาซาร - ปนใหญพระเจาซาร - พิพิธภัณฑอารเมอร่ี
- จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - หางกุม - ลองเรือแมน้ํามอส
คาวา

โบสถโฮลีทรินิตี

โบสถอัสสัมชัญซารกอส

เป็นโบสถแรกของเมืองซารกอรส สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายใน
ตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น และมีโลงศพเงินของนักบุญเซอรเจียสอยู
ภายใน

โบสถท่ีมีความสวยงามมากของเมือง มีการสรางในสมัยพระเจาอีวานเมื่อปี 1559-1585
เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญท่ีจตุรัสวิหารแหงเคลมลิน ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโก
และภาพไอคอน 5 ชั้น โบสถเกาแก สรางในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช ภายในตกแตง
ดวยภาพนักบุญ มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและท่ีสําหรับนักรองนําสวด
หอระฆัง สรางในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ตองการใหเหมือนหอระฆังท่ีจัตุรัส
วิหารแหงพระราชวังเครมลิน แตท่ีน่ีสูงกวา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ตลาดอิสไมโลโว บาย

เป็นตลาดท่ีใหญท่ีสุดของประเทศรัสเซีย อิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองนานา
ชนิด ในราคาท่ีถูกท่ีสุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตาแมลูกดกหรือมาโตรชกา
(Matryoshka), ผาคลุมไหล, อําพัน, ของท่ีระลึกตางๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Delta Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม เมืองมอสโคว (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา
และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแนนท่ีสุดในยุโรป

นําทานเขาสูภายในรั้ว พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจาซารทุกพระองค จนกระท่ัง
พระเจาซารปีเตอรมหาราชทรงยายไปนครเซนตปีเตอรสเบิรก ปัจจุบันเป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดับประมุขของ
ประเทศ

นําทานสูจัตุรัสวิหาร ถายรูปกับ โบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิเอชั่น โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชม
ดานในโบสถอัสสัมชัญ ซ่ึงเป็นโบสถท่ีสําคัญใชในงานพิธีกรรมท่ีสําคัญ เชน การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจาซารทุก
พระองค (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน)

้ ่ ่



จากนั้นชม ระฆังพระเจาซาร รางในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญท่ีสุดในโลกเพ่ือนําไปติดบนหอ
ระฆังแตเกิดความ ผิดพลาดระหวางการหลอทําใหระฆังแตก ชม ปืนใหญพระเจาซาร ท่ีมีความตองการสรางปืนใหญท่ีสุดในโลกท่ี
ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน

นําเขาชม พิพิธภัณฑอารเมอรี่ เป็นพิพิธภัณฑท่ีเกาแกท่ีสุดของรัสเซียเพ่ือเป็นท่ีเก็บสะสมของเจาชายมัสโคว่ี ในชวงคริสต
ศตวรรษท่ี 14-15 ปัจจุบันเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีคาท่ีดีท่ีสุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษท่ี 14 ถึงชวงตนคริสตศตวรรษท่ี
20 พิพิธภัณฑอารเมอรี่เป็นหน่ึงในสามพิพิธภัณฑท่ีเก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินท่ีสมบูรณแบบ ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยูท่ี
อังกฤษ และ อิหราน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไม
วาจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบันสถานท่ีแหงน้ีใช
จัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปีใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันท่ีระลึกสงครามโลกครั้งท่ี 2

บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นท่ีตั้ง ของกลุมสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อันไดแก วิหารเซนตบาซิล (Saint Basil's
Cathedral) ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย
Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีทํามาจาก
ทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับ ไวเมื่อปีค.ศ.1995

จากนั้นชม หางสรรพสินคากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเกาแกของเมือง สรางในปีค.ศ.1895
จําหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง น้ําหอม และราคาคอนขางแพง

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําทาน ลองเรือชมความงามสองฝ่ังแมน้ํา Moskva ซ่ึงเป็นแมน้ําสายหลักสําคัญของกรุงมอสโควใหทานไดสัมผัสพรอม
ด่ืมด่ํากับบรรยากาศริมสองฝ่ังแมน้ําท่ีสวยงาม

พักท่ี Delta Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

มอสโคว

พระราชวังเครมลิน

โบสถอันนันซิเอชั่น

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ
การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมน้ํามัสกวา ซ่ึงในตัวเมืองมีประชากรอยูอาศัย
กวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแนนท่ีสุดในยุโรป[ตองการ
อางอิง] และเมื่อสมัยครั้งท่ีสหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย กรุงมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวง
ของสหภาพโซเวียตอีกดวย

ตั้งอยูท่ีกรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย สรางอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ํามอสควา ภายในมี
พระราชวัง หอคอย และปอมปราการ ซ่ึงในอดีต เป็นท่ีประทับของพระเจาซารกษัตริยแหง
ราชวงศรัสเซีย

เป็นวิหารสวนพระองค ใชสําหรับงานพระราชพิธีอภิเษกสมรส ของพระเจาอีวานท่ี 3
มหาราช หรือของกษัตริยของรัสเซีย



โบสถอารคแอนเจลไมเคิล

หอระฆังอีวาน

โบสถอัสสัมชัญมอสโคว

ระฆังพระเจาซาร

ปนใหญพระเจาซาร

พิพิธภัณฑอารเมอรี่

เป็นคริสตจักร ออรโธดอก ตั้งอยูในวิหารสแควรของเครมลิน กรุงมอสโก ในรัสเซีย ถูก
สรางขึ้นระหวางคศ. 1505 และ 1508 ภายใตการดูแล ของ สถาปนิกชาวอิตาเลียน

เป็นหอระฆังท่ีสรางขึ้นจากหิน สูงท่ีสุดในหมูตึก Kremlin สรางขึ้นมาเพ่ือโบสถในระแว
กนั้นไมมีหอระฆังเป็นของตัวเอง โดยทานดยูคอีวานจางสถาปนิคชาวอิตาล่ี

เป็นโบสถคริสตออรโธดอกของรัสเซียท่ีสรางอุทิศใหกับ Dormition of the Theotokos
ท่ีน่ีถือไดวาเป็นโบสถแมของ Muscovite Russia ตามคําสั่งของมอสโกแกรนดดุกท่ีชื่อ
วาพระเจาอีวานท่ี 3 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลีชื่อ Aristotele Fioravanti นอกจาก
น้ียังเป็นสถานท่ีฝังศพของมอสโควเมโทรโพลิแทนและปรมาจารยของโบสถออรโธดอกซ
รัสเซียหลายๆ คน

ระฆังของพระเจาซาร The Tsar Bell ระฆังท่ีใหญท่ีสุดในโลก มีน้ําหนักมากกวา 200 ตัน
ซารอเลกซิสทรงรับสั่งใหสรางแลวแขวนบนหอคอย แตเมื่อปี1701 ไฟไหมหอคอย ระฆัง
จึงตกแตกเป็นเสี่ยงๆ ดังนั้นกษัตรีซารีนา อานนา ทรงรับสั่งใหนําเศษซากระฆังท่ีแตกให
มาหลอใหมเป็นครั้งท่ีสองในปี 1737 เกิดความผิดพลาดขณะหลอ เทน้ําเย็นบนระฆังรอน
ทําใหเกิดเศษระฆังแตกหนักขนาด 11 ตัน

ตั้งแตศตวรรษท่ี 10 พระเจาอีวาน ไดให Andrey Shchokov ซ่ึงมีอาชีพเป็นชางหลอ ท่ี
เกงท่ีสุดในยุคนั้น ทําการออกแบบอาวุธ โดยใหออกแบบปืนท่ีใหญท่ีสุดในโลก

ท่ีน่ีอยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑน้ีเป็นสถานท่ีเก็บสมบัติล้ําคากวา 4,000
ชิ้น เชน อาวุธตางๆ เครื่องปองกันตัว หมวก เสื้อเกราะท่ีใชรบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน
ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติยพระเจาซารและซารีนาซ่ึงหาดูไดยากย่ิง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 4 พิพิธภัณฑอวกาศมอสโคว - สวน VDNKH - สถานีรถไฟใตดิน
กรุงมอสโคว - ถนนอารบัต - การแสดงละครสัตวเซอรคัส

 หมายเหตุ หากมีพิธีกรรมทางศาสนา โบสถอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน

จัตุรัสแดง

วิหารเซนตบาซิล

หางกุม

เป็นจัตุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโก จัตุรัสแดงอาจถือไดวาเป็นจัตุรัสกลางกรุงมอสโก
และท้ังประเทศรัสเซียเพราะถนนสายสําคัญทุกสายจะว่ิงตรงออกจากจัตุรัสแดงแหงน้ี ชื่อ
จัตุรัสแดงมักเขาใจผิดวา คําวา แดง ในชื่อจัตุรัส มาจากสีของคอมมิวนิสต หรือสีของอิฐ
ในบริเวณนั้นท่ีเป็นสีแดง แตแทจริงแลวชื่อจัตุรัสแดง มาจากภาษารัสเซียคําวา ซ่ึงใน
ภาษารัสเซียด้ังเดิมมีความหมายวา สวยงาม

เป็นวิหารของศาสนจักรออรโธดอกซรัสเซีย ตั้งอยูท่ีจัตุรัสแดง กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
สรางขึ้นเพ่ือฉลองชัยชนะเหนือพวกมองโกล ผลจากชัยชนะครั้งน้ีทําใหรัสเซียสามารถ
รวมชาติไดเป็นปึกแผน จึงสรางมหาวิหารแหงน้ีขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1555

หางสรรพสินคาท่ีเกาแกท่ีสุดในกรุงมอสโก มีสินคาอยางหลากหลายชนิด หางสรรพสินคา
กุม หรืออีกสถานท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเกาแกของเมืองน้ีมีความสวยงามและโดดเดน
มากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีรานคาเปิดให บริการมากมายสําหรับใหผู
ท่ีเดินทางหรือผูท่ีชอบการชอปป้ิงถึง 200 รานคาดวยกัน

ลองเรือแมนํ้ามอสคาวา คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Delta Hotel หรือเทียบเทา

ลองเรือชมทัศนียภาพงดงามและชมสถาปัตยกรรมตางๆ ในแบบสตาลินบนส องฝ่ังแมน้ํา
มอสโควหรือแมนามอสคาวา แมน้ําสายหลักของกรุงมอสโคว

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑอวกาศมอสโคว (Museum of Cosmonautics) เป็นพิพิธภัณฑท่ีโดดเดนตั้งแต
ประติมากรรมอยาง Monument to the Conquerors of Space ท่ีมีความสุงกวา 100 เมตร ซ่ึงเป็นลักษณะของรูปจรวดท่ี
กําลังทะยานขึ้นไปสูทองฟา เเละมีควันออกมาโดยทํามาจากเหล็กกลาเเละไททาเนียม ภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ทางอวกาศของรัสเซียตั้งแตยุคเริ่มแรกในอดีต และเรื่องราวการทองอวกาศชาวรัสเซียรวมถึงเรื่องราวของ ยูริ กาการิน มนุษย
คนแรกท่ีเดินทางทองอวกาศไดสําเร็จและ ไรกา สุนัขตัวแรกของโลกท่ีเดินทางออกนอกอวกาศ โดยสตาฟไวใหนักทองเท่ียวได
ชมอีกดวย



บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานสู สวนสาธารณะ VDNKH เป็นสวนท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ เกือบ 1,500 ไร ท่ีน่ีมีท้ังสวนสาธารณะ สวนหยอม พ้ืนท่ี
พักผอน และมีพิพิธภัณฑและอาคารจัดงานแสดงท่ีใหญท่ีสุดของรัสเซีย

นําทานชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว ถือไดวามีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปัตยกรรมการ
ตกแตงภายในสถานี ลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะท่ีสรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ
ซ่ึงจะสื่อออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหลอ ภาพสลักนูนตํ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก

นําทานสู ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นท้ังยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคา
ของท่ีระลึก รานน่ังเลน และยังมีศิลปินมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปินเลนดนตรีเปิดหมวกอีกดวย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําทานชม การแสดงละครสัตว (Circus) เป็นการแสดงของสัตวแสนรูท่ี ไมควรพลาด เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมท้ัง
มายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบงการแสดงออกเป็น 2 ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก 15
นาที และชวงหลังอีก 45 นาที จากน้ียังมีบริการถายรูปกับสัตวตางๆ และมีของท่ีระลึกดวย (กรณีละครสัตวงดการแสดงและซ่ึง
บางครั้งการงดการแสดงไมมีการแจงลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน 20 USD)

พักท่ี Delta Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

พิพิธภัณฑอวกาศมอสโคว
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พิพิธภัณฑอวกาศมอสโคว (Museum of Cosmonautics) เป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมี
ความนาสนใจอีกเเหง เพราะมันจะเเสดงใหคุณเห็นถึงความย่ิงใหญของรัสเซียในชวงปี
ค.ศ.1960 ท่ีเป็นยุคท่ีมนุษยชาติกําลังสนใจในเรื่องของทองฟา เเละเกิดสงครามเย็นท่ี
ทําใหพวกเขาเเละอเมริกันตองขับเค่ียวกันอยางหนักเพ่ือพิชิตอวกาศใหได เเละรัสเซียก็
นับวามีความโดดเดนเเละสําเร็จในหลายๆ เรื่องเลยก็วาได ซ่ึงเรื่องราวท้ังหมดนั้นถูกจัดเเส
ดงไวท่ีพิพิธภัณฑเเหงน้ีท่ีใครมาเท่ียวชมเเลวจะตองประทับใจอยางเเนนอน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สวน VDNKH

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว

 บาย

ท่ีน่ีเป็นเสมือนกับนิทรรศการความสําเร็จของเศรษฐกิจแหงชาติ เป็นงานแสดงสินคา
ท่ัวไปและสวนสนุกในกรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย ในพ้ืนท่ีเกือบ 1500 ไร ในชวงฤดู
รอนท่ีน่ีจะเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีมีน้ําพุสวยงาม และยังมีสวนดอกไมใหญท่ีสุดในรัสเซีย ใน
บริเวณ Expo Park อีกดวย

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว ไดรับการยกยองจากท่ัวโลกวาเป็นสถานีรถไฟฟาใตดินท่ี
สวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงในแตละสถานีจะมีการตกแตงท่ีแตกตางกัน ในสมัยสงครามโลกครั้ง
ท่ี 2 สถานีรถไฟใตดินไดกลายเป็นหลุมหลบภัยท่ีดีท่ีสุดเพราะมีโครงสรางท่ีแข็งแรง ใน
ปัจจุบันรถไฟใตดินท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11 สาย 156 สถานี ดวยความยาวท้ังหมด 260
ก.ม.



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 สวนซายารดเย - หมูบานโคโลเมนสโคว - สแปรโรวฮิล (เลนินฮิ
ลส) - บาลายา ดารชา เอาทเลท - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว

กรณีละครสัตวงดการแสดงและซ่ึงบางครั้งการงดการแสดงไมมีการแจงลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน 20
USD

ถนนอารบัต
เป็นถนนเสนเกาแกเสนหน่ึงของกรุงมอสโคว ถนนน้ีปรากฏมาตั้งแตศตวรรษท่ี 15 ใน
ประวัติเมืองมอสโคว บันทึกวาเคยเกิดเพลิงไหมครั้งหน่ึงเมื่อปี 1493 ในสมัยศตวรรษท่ี
16 ในรัชสมัยกษัตริยอีวานจอมโหด ถนนสายน้ีเป็นท่ีอยูอาศัยของตํารวจลับ ถนนอารบัต
เป็นท่ียานพักของเกิดมีชนชั้นใหม น่ันก็คือ ฃสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต
กระท่ังปี 1985 ถนนอารบัตไดกลายเป็นถนนคนเดิน และเป็นถนนท่ีใครๆก็รูจักและ
คึกคักท่ีสุด เพราะเป็นแหลงชุมนุมศิลปิน จิตรกร รานขายของท่ีระลึก รานกาแฟ ศูนย
วัฒนธรรม โรงละคร และอ่ืนๆ

การแสดงละครสัตวเซอรคัส คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Delta Hotel หรือเทียบเทา

ละครสัตวรัสเซียมีชื่อเสียงมากตั้งแตสมัยกอน ละครสัตวไดรับความสนใจจากผูชม
มากมาย ดวยเพราะความมหัศจรรยของนักแสดงและ ความสามารถของผูกํากับ ทําให
คณะละครสัตวของรัสเซียไดรับการตอบรับท่ีดีเสมอ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู สวนสาธารณะ (Zaryadye Park) เป็นสวนสาธารณะใจกลางกรุงมอสโคว อยูไมไกลจากจัตุรัสแดง
ภายในมีแบงเป็นโซนตางๆ ของภูมิประเทศของรัสเซีย และไฮไลทอีกแหงคือสะพานลอยรูปตัววี บริเวณริมแมน้ํามอสควา
สามารถเห็นวิวโบสถเซนตบาซิลได

จากนั้นแวะถายภาพท่ี สวนโคโลเมนสโคว (Kolomenskoye) เป็นสวนสาธารณะยอดนิยมของนักทองเท่ียว ซ่ึงในอดีต
เป็นท่ีพักตกอากาศของราชวงศ ปัจจุบันเป็นท่ีตั้งของโบสถ และสถาปัตยกรรมท่ีสําคัญหลายแหง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทาน น่ังกระเชาสูเนินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว ไดท้ังเมือง
และสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกท่ีสรางในสมัยสตาลิน 1ใน7ตึก นอกจากน้ียังมีแผงลอยขายของท่ีระลึกในราคาถูกตั้งอยูเป็น
จํานวนมากท่ีทานสามารถเลือกซ้ือและตอรองราคาไดดวย

จากนั้นชอปป้ิง OUTLET VILLAGE BELEYA DACHA อิสระชอปป้ิงเลือกซ้ือสินคาแบรนดรัสเซียและสินคาแบรนด
หลากหลาย เชน ADIDAS, BOSS, CROCS, DKNY, ESTEE LAUDER, FURLA, GABBIACCI, GAP, GUESS,
MARKS&SPENCER และอ่ืนๆอีกมากมาย

ค่ํา

ไดเวลาอันสมควร นําคณะเดินทางสูสนามบิน เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซ้ือ
สินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน

่ ่ ่ ่



 หมายเหตุ บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

่ ่ ่

22.05 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอรเวย เท่ียวบินท่ี TG 975 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง)

สวนซายารดเย

หมูบานโคโลเมนสโคว

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญใจกลางกรุงมอสโคว อยูติดกับจัตุรัสแดง สวนสาธารณะแหง
น้ีแมจะเป็นสวนสาธารณะแหงใหมท่ีเพ่ิงเปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายน 2017 ท่ีผานมาน้ี
เอง แตความนาสนใจก็ไมย่ิงหยอนไปกวาไฮไลทอ่ืนๆ เลย ดวยพ้ืนท่ีกวางถึง 78,000
ตารางเมตรท่ีออกแบบและจัดตกแตงอยางดีดวยการจัดธีมเป็นสภาพภูมิอากาศแบบตางๆ

ท่ีน่ีตั้งอยูหลายกิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉียงใตของใจกลางกรุงมอสโคว เคยเป็นท่ีอยู
อาศัยของเชื้อพระวงศของรัสเซียมาตั้งแตศตวรรษท่ี 15 vpjk'เชนพระเจาปีเตอรมหาราช
ท่ีตรงน้ีสามารถเห็นวิวอันสวยงามของแมน้ํา Moskva ได

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส)

บาลายา ดารชา เอาทเลท

 บาย

หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณท่ีมองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควท่ีอยูเบื้องลาง
ไดโดยท้ังหมด ปัจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และเป็นจุดชมวิวท่ี
สวยท่ีสุดในมอสโควเป็นจุดท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศ
ของมอสโคว

เป็นเอาทเลตแหงหน่ึงในมอสโคว ใหทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมดมากมาย

ทาอากาศยานโดโมเดโดโว คํ่า

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินท้ังภายในและระหวางประเทศ อยูทางตอนใตของ
กรุงมอสโก



วันท่ี 6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

11.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี และจะไมรับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุ

จําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได เชน  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประทวงตางๆ และการลาชาของสายการบินหรือ
การยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสินสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร โดยทา
งบริษัทฯ จะพยายามแกไขใหดีท่ีสุด โดยจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาดังกลาวไดตามความความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะคาเงินบาทท่ีไมคงท่ี
และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพ่ิมหรือคาตั๋วเครื่องบินเพ่ิมเติมจากราคาท่ีกําหนดไว โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานท
ราบกอนลวงหนาโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะ
สม โดยมิไดแจงลวงหนาโดยจะคํานึงถึงผลประโยชน ท่ีผูเดินทางไดรับเป็นหลัก

3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาหรือ
ออกประเทศ ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี

4. หลังจากการจองและชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานรับทราบและยอมรับในขอตกลงเงื่อนไขตางๆ ตามท่ี
ไดระบุไวขางตนทุกประการ

5. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ํามัน ณ ปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ํามันปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ ์
ท่ีจะเก็บคาใชจายเพ่ิมเติมตามราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ํามันตามสถานการณดังกลาว 

การชําระเงิน
- ชําระคามัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตั้งแตวันท่ีทานไดทําการจองทัวร มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการจองโดย

อัตโนมัติ

- ชําระสวนท่ีเหลือภายใน 30 วันกอนการเดินทาง (ในวันเวลาทําการ) มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป - กลับสายการบินไทย ชั้นประหยัด  ** สะสมไมลได 50 %

- คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน

- คาโรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ

- คาอาหารและเครื่องด่ืมทุกมื้อตามท่ีระบุในรายการ

- คารถรับ – สงระหวางนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงตอวัน)

- คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามท่ีระบุในรายการ

- คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละไมเกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม

อัตรานี้ไมรวม:
- คาทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก 1,700 บาท/ทาน  ตลอดการเดินทาง  

- คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทยขึ้นอยูกับความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน้ําใจในการบริการ

- คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง

- คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน)

- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากท่ีรายการระบุเชน คาโทรศัพท คาซักรีด คาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไมไดระบุไวในรายการ เป็นตน

- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (สําหรับกรณีท่ีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)  

- คาทิปอ่ืนๆ เชน พนักงานยกกระเปาโรงแรมและสนามบิน เป็นตน

วีซา
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ

่ ่



- อัตราคาบริการ อาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดสอบถามเพ่ิมเติม

- ตั๋วกรุป เมื่อออกตั๋วแลวไมสามารถเล่ือนทุกกรณี (ตองแจงกอนลวงหนาหากทานมีการเปล่ียนแปลงตั๋ว)

- โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมขึ้นอยูกับดุลพินิจของหัวหนาทัวรโดยคํานึงถึงความสะดวกสบายของลูกคา
เป็นหลัก

- คาทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก 1,700 บาท/ทาน  ตลอดการเดินทาง  

- คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทยขึ้นอยูกับความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน้ําใจในการบริการ

โรงแรมท่ีพัก

- เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single), หองคู
(Twin/Double) ตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และโรงแรมในรัสเซียไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทาน
ผูเดินทาง จะไดหองพักประเภท หองคูแบบไมมีเตียงเสริม

- โรงแรมในรัสเซียสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า

- กรณีท่ีมีงาน Trade Fair เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นจากราคาขายและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับ
เปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม ซ่ึงหองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับ
การออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การยกเลิก
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน หักคามัดจํา 20,000 บาท (ชวงเทศกาลสงกรานตและปีใหมเป็น 60 วัน)

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 25 - 30 วัน หักคามัดจํา 30,000 บาท (ชวงเทศกาลสงกรานตและปีใหมเป็น 30 - 44 วัน)

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 1 - 24 วัน คิดคาใชจาย 100% ของราคาทัวร (ชวงเทศกาลเป็นสงกรานตและปีใหม 1 - 35 วัน)

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน
หรือผลการพิจารณาวีซาผานไมครบจํานวน 20 ทาน และ/หรือ มีผูรวมเดินทางในคณะไมถึง 20 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดี
คืนเงินใหภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาทานตองการ


